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vrijdag

zaterdag

zondag

20.01.2012

21.01.2012

22.01.2012

19.00 – KMZ

11.30 – Kapel O.L.V. van Blindekens

11.30 – Kapel O.L.V. van Blindekens

OVER DE H-MOLL MESSE
Inleidende lezing door Ignace Bossuyt

Leo van Doeselaar
Bach(s) & co – p. 10

Leo van DoeselaaR
Bach(s) & co – p. 10

20.00 – CZ

11.30 – Studio 1

11.30 – Studio 1

Collegium Vocale Gent
h-Moll Messe – p. 6

Als de klok dúmdi rumdi du tikt…
Familievoorstelling – p. 12

Als de klok dúmdi rumdi du tikt…
Familievoorstelling – p. 12

23.00 – KMZ

14.30 – Foyer Stadsschouwburg / Biekorf

12.30 – Forum 6

andré henrich
Bach & Weiss – p. 8

Double bill:
Café Zimmermann met Les Timbres – p. 13
Solos Bach & Gould / Albert Quesada – p. 14

Bach Lunch
14.00 – KMZ

17.30 – KMZ

Bach en het Hof van Dresden
Lezing door Ignace Bossuyt

Steven Isserlis & Connie Shih
Britten & Shostakovich – p. 16

15.30 – CZ

19.15 – KMZ

Calefax
Bach & Hindemith – p. 22

Concertinleiding door Ignace Bossuyt
17.00 – KMZ
20.00 – CZ

Ensemble Zefiro & Alfredo Bernardini
De Dresden-context – p. 18

Amandine Beyer
Sonate & Partita’s – p. 24
19.15 – KMZ

22.30 – KMZ

Concertinleiding door Ignace Bossuyt

Maude Gratton / Wilhelm Friedemann
Bach en zonen – p. 21

20.00 – CZ

Collegium Vocale Gent
Cantates – p. 25

bach
academie
brugge

Uw applaus krijgt kleur dankzij de
bloemen van Bloemblad.

Het programma en de organisatie van de
Bach Academie Brugge zijn het resultaat van
een intense samenwerking tussen Collegium
Vocale Gent en Concertgebouw Brugge, onder
curatorschap van Philippe Herreweghe.

TENTOONSTELLINGEN
Tentoonstelling door Johan Huys:
‘Johann Sebastian Bach’ (Foyer parterre)
‘Hun naam was Bach’, portrettentoonstelling
(Concertgebouwcafé)
DOCUMENTAIRES (Bar Foyer parterre)
Bach & friends (Michael Lawrence Films) –
doorlopend op vr 20 & za 21.01.2012
Bach Cantatas - Sir John Eliot Gardiner
(BBC Opus Arte, 2000) – doorlopend op
zo 22.01.2012
BEIAARDCONCERTEN
Frank Deleu, stadsbeiaardier van Brugge, laat
muziek van Bach in de stad weerklinken.
ZA 21.01.2012 / 11.00-12.00
ZO 22.01.2012 / 11.00-12.00
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Bach & Dresden
Na het succes van de editie 2011 zijn
we bijzonder verheugd om samen met
Concertgebouw Brugge de tweede editie
van de jaarlijkse Bach Academie Brugge
aan u te kunnen voorstellen. Dit festival, dat
onze eigen visie op het vocale werk van Bach
confronteert met interpretaties van andere
musici en ensembles, blijft voor onszelf en
het publiek een verrijkende totaalervaring die
ons allemaal onderdompelt in een fantastisch
muzikaal universum.
In deze editie, die de prominente plaats
van de stad Dresden in het muziekleven
van de eerste helft van de 18e eeuw en in
het bijzonder in het muziekleven van Bach
belicht, kan u onder andere kennismaken met
de instrumentale concerti van tijdgenoten,
gebracht door het Italiaanse Ensemble
Zefiro & Alfredo Bernardini. De uitstekende
klaveciniste Maude Gratton brengt een intiem
programma met werken van Bachs zoon
Wilhelm Friedemann, zelf lange tijd actief in
Dresden. André Henrich duikt in het oeuvre
van luitvirtuoos Silvius Leopold Weiss.
Als tegenpool voor deze barokke pracht en
praal houden we er ook aan in elke editie een
uitstap naar andere stijlperiodes te maken.
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Zo zal de Engelse cellist Steven Isserlis een
van Benjamin Brittens cellosonates brengen
in combinatie met werk van Shostakovich,
een andere collega die zich door Bach
liet inspireren. Voor een gelijkaardige
ervaring zorgt zeker ook het Nederlandse
rietblazersensemble Calefax met een
uitvoering van Paul Hindemiths Ludus Tonalis.
Collegium Vocale Gent opent zelf de Bach
Academie Brugge 2012 met een werk dat me
bijzonder na aan het hart ligt: Bachs h-Moll
Messe. Een gloednieuwe opname van dit
werk (gerealiseerd in mei 2011) zal trouwens
in avant-première aan u worden voorgesteld.
Afsluiten doen we met een selectie uit Bachs
kerkcantates, nog steeds een onuitputtelijke
bron van schoonheid die we u niet willen
onthouden.
We wensen u een spankelend weekend vol
onvergetelijke muzikale momenten!
Philippe Herreweghe
Artistiek directeur
Collegium Vocale Gent

Stadsgezicht Dresden (Bernardo Bellotto, 1721-1780)

Collegium Vocale Gent & Philippe Herreweghe
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h-Moll Messe

vrijdag 20 januari 2012 / 20.00
CONCERTZAAL

Bachs h-Moll Messe als onovertroffen
encyclopedische synthese

—

Eind juli 1733 reisde Bach naar Dresden om aan
de Saksische keurvorst Friedrich August II
een manuscript te overhandigen met een
Missa, samen met het verzoek om de titel van
‘Hofcompositeur’. Deze Missa bestaat uit een
Kyrie en een Gloria, de eerste twee delen van
wat Bach tijdens zijn laatste levensjaren met de
toevoeging van een Credo, Sanctus en Agnus
Dei tot een ‘missa tota’ zou uitbreiden. Deze
vijfdelige mis staat nu bekend als de h-Moll
Messe. Met deze opdracht aan de (katholieke)
keurvorst was het er Bach duidelijk om te doen
zijn oversten in Leipzig een hak te zetten.
De werkomstandigheden in Leipzig hadden
vaak tot conflicten geleid tussen Bach en zijn
meerderen. In augustus 1730 richtte Bach zich
tot het stadsbestuur met een memorandum,
het beroemde Entwurff, waarin hij een aantal
eisen formuleerde voor een ‘wohlbestallten
Kirchenmusik’, een goed georganiseerde
kerkmuziek die aan de hoogste artistieke eisen
moest voldoen. Als referentiemodel verwees
hij naar het hof van Dresden. Bachs aanklacht
was het hoogtepunt van een reeks conflicten
met de autoriteiten. Op zijn gerechtvaardigde
klachten gingen zijn oversten echter niet in,
zodat hij overwoog uit te zien naar een andere
betrekking. Toch bleef Bach tot het einde van
zijn leven in Leipzig. De begerenswaardige
titel van ‘Hofcompositeur’ in Dresden lag
wel binnen de mogelijkheden. Een groots
opgezette Latijnse mis zou de keurvorst
ongetwijfeld charmeren. Met de keuze van
deze Latijnse mis kwam Bach immers tegemoet
aan zowel de katholieke als de lutherse
liturgie. De eretitel liet echter nog even op zich
wachten: meer dan drie jaar later, in november
1736, werd hem die verleend.

Collegium Vocale Gent: koor en orkest,
zie p. 27
Philippe Herreweghe: dirigent
Hana Blažíková: sopraan I
Dorothee Mields: sopraan II
Damien Guillon: altus
Thomas Hobbs: tenor
Peter Kooij: bas
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
h-Moll Messe, BWV232 (ca.1747-49)

vox

De twee grootse projecten die Bach tijdens
zijn laatste levensjaren (tussen 1748 en 1750)
voltooide, zijn Die Kunst der Fuge en de h-Moll
Messe. Het betreft twee encyclopedische
composities, een instrumentale en een vocale,
waarin Bach zijn levenswerk afsloot, als
ultieme synthese van de meest uiteenlopende
stilistische en muziektechnische procedés
vanaf de middeleeuwen tot zijn eigen tijd.
Het Kyrie is al dadelijk een briljant staaltje
van zijn veelzijdigheid en van zijn uitzonderlijk
compositorisch meesterschap. In de drie delen
demonstreert Bach drie verschillende stilistische
principes: de concertante fuga in het eerste
Kyrie, de duet-aria in het Christe en de ‘stile
antico’ in het tweede Kyrie. In de concertante
fuga combineert Bach de ‘geleerde’ stijl uit de
renaissance met de moderne techniek van het
eigentijdse concerto, waarbij het instrumentale
aandeel even essentieel is als het vocale. Het
Christe is geïnspireerd op de laatbarokke
opera-aria, met referenties aan het concerto
in de virtuoze vioolsolo. Het tweede Kyrie
is een schoolvoorbeeld van de ‘stile antico’,
een stijl overgeleverd uit de renaissance, die
weerspiegeld wordt door de doorgedreven
imitatie en de puur vocale aanpak. Wel voegde
Bach in het tweede Kyrie de in de barok
onontbeerlijke basso continuo toe.
In de volgende delen blijft de afwisseling
van de concerterende stijl, de aria naar het
model van de opera, en de koren in ‘stile
antico’ gehandhaafd, soms in combinatie met
elkaar. Op ‘Credo in unum Deum’, de eerste
woorden van de geloofsbelijdenis, grijpt Bach
zelfs terug naar de gregoriaanse melodie, die
dan het thema wordt van een vijfstemmige
fuga. Opvallend is de kleurenrijkdom van
het instrumentarium, zoals de feestelijke
trompetten in lofzangen als het Gloria en het
Sanctus, en de solistische inbreng van de viool
(‘Laudamus te’), de traverso (‘Domine Deus’ en

‘Benedictus’), de oboe d’amore (‘Qui sedes’) en
de hoorn (‘Quoniam tu solus sanctus’).
In de mis gaan artistieke diepgang en
retorische expressie hand in hand. Het contrast
tussen de triomfantelijke klanken bij de inzet
van het Gloria en de daaropvolgende rust
op ‘Et in terra pax’ is uiteraard ingegeven
door de tekst, evenals de intimiteit van het
‘Incarnatus est’ naast de pijnlijke chromatiek in
het ‘Crucifixus’ van het Credo. Het ‘Crucifixus’
is gebaseerd op het beginkoor van de cantate
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (BWV12). Ook
andere delen zijn bewerkingen van vroegere
composities, waarvan zowel de muzikale stijl
als de emotionele inhoud perfect konden
overgeplant worden op de mis.
De h-Moll Messe mag beschouwd worden
als het eindpunt en de bekroning van
de synthetische laatbarok en tevens als
het begin van een nieuw hoofdstuk in de
geschiedenis van de mis, onder meer omwille
van haar uitzonderlijke dimensie die de grote
‘concertmissen’ van de 19e eeuw aankondigt.
Ignace Bossuyt
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André Henrich
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Bach & Weiss

vrijdag 20 januari 2012 / 23.00
KAMERMUZIEKZAAL

Silvius Leopold Weiss of het hoogtepunt van
de luitmuziek ten tijde van Bach

—

Ten tijde van Bach was de luit als soloinstrument overduidelijk op haar retour. Van
Bach zelf zijn slechts zeven werken bewaard
(BWV995-1000 en 1006a), waarvan de
bekendste transcripties zijn, namelijk van de
vijfde suite voor cellosolo (BWV1011) en de
derde partita voor vioolsolo (BWV1003). De
andere composities waren mogelijk origineel
voor luit bedoeld, alhoewel dit niet van alle
zeker is. Het luitarrangement van de vijfde
cellosuite is als autograaf bewaard in de
Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

André Henrich: luit
—
Esaias Reusner (1636-1679)
Passagalia in D
Silvius Leopold Weiss (1686-1750)
Suite in Bes
- Allemande
- Courante
- Sarabande grave
- Menuet
- Presto
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Adagio en fuga in g
Silvius Leopold Weiss
Tombeau sur la mort de M. Comte de Logy
Om gezondheidsredenen moest Rolf Lislevand
zijn recital op het laatste moment annuleren.
Bach Academie Brugge is erg blij dat dankzij
André Henrich dit repertoire toch zal kunnen
klinken.

Er was echter een Duitse tijdgenoot, die
exclusief als luitcomponist is bekend en
wiens omvangrijke oeuvre het hoogtepunt
betekent van het luitrepertorie in de 18e
eeuw: Silvius Leopold Weiss (1686-1750).
Hij was als luitspeler verbonden aan het
hof van Dresden, waar Bach geregeld op
bezoek was. Ze hebben elkaar zeker gekend
en gewaardeerd. De muziek van Weiss sluit
stilistisch zeer sterk aan bij die van Bach, onder
meer door zijn voorliefde voor contrapunt en
verfijnde harmonie. Weiss’ totale productie
omvat meer dan 600 composities, de meeste
van uitzonderlijke kwaliteit. Het gaat veelal
om suites (ook partita’s of suonaten), met als
favoriete danstypes de allemande, courante,
bourrée, sarabande, menuet en gigue. Vaak
beginnen de suites met een improvisatorisch
preludium. Daarnaast zijn er losse, niet tot
suites gebundelde stukken: preludes, fantasia’s
en capriccio’s.
Ignace Bossuyt

Silvius Leopold Weiss

kamer
muziek

Leo van Doeselaar
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Bach(s) & co

zaterdag 21 & zondag 22 januari 2012 / 11.30
Kapel O.L.V. van Blindekens (zie p. 31)
—
Leo van Doeselaar: orgel (Andries-Jacob
Berger, 1737)
—
Drie Dresdener orgelmeesters en de ‘kleine
Orgelmis’ van Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Selectie uit Clavier-Übung III (1739):
- Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV672
- Christe, aller Welt Trost, BWV673
- Kyrie, Gott heiliger Geist, BWV674
- Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV675
- Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV677
- Dies sind die heiligen zehen Gebot, BWV679
- Wir gläuben all an einen Gott, BWV681
- Vater unser im Himmelreich, BWV683
- Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV685
- Aus tiefer Not schrei ich zu dir, a 4, BWV687
- Jesus Christus, unser Heiland, BWV689

Hans Leo Hassler (1562-1612)
Toccata quinti toni
Hans Leo Hassler
Canzona noni toni (1601)
Hans Leo Hassler
Uit Lustgarten Neuer Teutscher Gesäng (1601):
- Ach weh der schweren pein
- Ach Schatz ich sing und lache
Hans Leo Hassler
Credo ‘Wir glauben all’ an einen Gott’ (1608)
Matthias Weckmann (1616-1674)
Canzona dal 12 tuono
Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)
Uit Acht Fügen für Orgel oder Clavier, F31
(s.d.):
- Fuga in C
- Fuga in c
- Fuga in D
- Fuga in d

kamer
muziek

Wilhelm Friedemann Bach

klavier

Met de steun van Piano’s Maene

Bach en de orgelcultuur in Dresden
Toen Bach in 1733 zijn Missa aan het hof
in Dresden aanbood, had de stad van de
keurvorst al een rijke muzikale traditie achter
zich liggen. Naast het hof waren er drie
belangrijke kerken met een hoogstaand
cultureel aanbod. Ook de orgelcultuur stond
er in hoog aanzien. In de eerste helft van de
17e eeuw was de faam van het hof vooral
verbonden met de naam van Heinrich Schütz
(1585-1672), die niet ten onrechte ‘de vader
van de Duitse muziek’ werd genoemd. Twee
illustere organisten en tevens beslagen
componisten waren er toen eveneens actief:
Hans Leo Hassler (1562-1612) en Matthias
Weckmann (1616-1674). Hassler had bij
de befaamde organist Andrea Gabrieli
gestudeerd en was tussen 1608 en 1612
werkzaam in Dresden. Hij overleed in het
jaar dat Schütz uit Venetië terugkwam als
volleerde discipel van Giovanni Gabrieli, de
neef van Andrea. Weckmann, een van de
beste leerlingen van Schütz, bespeelde op
het einde van de jaren 1630 en tussen 1647
en 1654 het orgel in Dresden. Zowel Hassler
als Weckmann beoefenden de typische
genres uit de vroegbarok, waarvan de meeste
nog aansloten bij de laat-renaissance, zoals
de toccata en de canzona. In de toccata
domineerde de virtuoze improvisatie.
De canzona stoelde grotendeels op de
eerbiedwaardige traditie van het imitatieve
contrapunt, al was de textuur vaak lichter,
zelfs soms met een dansant karakter. Een
omvangrijk instrumentaal repertoire bestond
uit bewerkingen van Duitse liederen:
polyfone liederen uit de profane sfeer
(zoals Hasslers Lustgarten) of eenstemmige
religieuze gezangen, koralen, de protestantse
gemeenschapsliederen. Koralen waren
vaak het uitgangspunt van meerstemmige
arrangementen voor orgel, waarbij de

oorspronkelijke melodie overgenomen en
omrankt werd met nieuw gecomponeerde
partijen (zoals in Hasslers Wir glauben all’ an
einen Gott).
In 1739 publiceerde J.S. Bach een
monumentale cyclus, een van de
hoogtepunten van de koraalbewerkingen
voor orgel, de Clavier-Übung III. Deze
indrukwekkende verzameling van
koraalvoorspelen voor de Lutherse liturgie
is omraamd door een preludium en een
afsluitende fuga. Van elk koraal zijn minstens
twee bewerkingen opgenomen, namelijk
voor orgels met en zonder pedaal. De versies
‘manualiter’ (zonder voetklavier) zijn even
ingenieus en boeiend als die ‘pedaliter’. Bach
demonstreert er op exemplarische wijze alle
knepen van het compositorische vak zoals
hij het verstond: centraal staat het imitatieve
contrapunt, waarbij zelfstandige partijen
elkaar melodisch wederzijds bevruchten.
De koraalmelodie zelf kan het materiaal
leveren voor de imitatieve verwerking (zoals
in de fughetta, de kleine fuga), maar zij kan
evenzeer in haar originele gedaante fungeren
als cantus firmus (melodisch motief in brede
notenwaarden, zoals in de miscompositie
tijdens de renaissance). Kunstvaardigheid
van het allerhoogste niveau, gekoppeld aan
symboliek en retoriek, maken van Bachs
koraalbewerkingen een ware encyclopedie
van laatbarokke genres, stijlen, esthetische
theorieën en theologische duiding.
Hoewel Bachs zonen vaak nieuwe wegen
bewandelden, bleven ook zij trouw aan de
traditie. Dit blijkt uit de verfijnde fuga’s van
zijn oudste zoon, Wilhelm Friedemann, die
gedurende tien jaar (1733-1742) het orgel van
de Dresdense Sophienkirche bespeelde.
Ignace Bossuyt

Als de klok dúmdi rumdi du tikt…
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Familievoorstelling

zaterdag 21 (première)
& zondag 22 januari 2012 / 11.30
STUDIO 1
—
Maja Jantar: concept, regie en spel
Dimos de Beun: klavecimbel
Leni Van Goidsenhoven: regieassistentie,
dramaturgie
Thomas Gerard: animatie
Brecht Beuselinck: techniek
coproductie: Concertgebouw Brugge en Jeugd &
Muziek Vlaanderen
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Das wohltemperierte Clavier, BWV846-893
(1722-1742), selectie

Double bill: Les Timbres

Das wohltemperierte Clavier (1722-1742) is
een van de belangrijkste werken van Johann
Sebastian Bach. Een kleine selectie uit de 48
preludes en fuga’s vormt het raderwerk van
een voorstelling als een muziekdoosje, waarbij
vreemde figuren zich uit het klavecimbel
losmaken, om terecht te komen in een
reeks absurde situaties. Die situaties zijn
geïnspireerd op de ludieke versjes die de
Engelse muziektheoreticus en componist
Ebenezer Prout (1835-1909) voor elk van
de 48 fuga’s schreef. Zo komen we midden
in het mechanisme van de muziek terecht,
in een wonderlijk universum waar het niet
meer duidelijk is wie wat aandrijft. Bestuurt
de muziek de figuren? Of zwengelen zij de
wieltjes aan die de muziek de ruimte insturen?
Of zit er nog iets anders achter de radertjes en
wieltjes dat alles beweegt? En het klokje tikt
verder ... dúmdi rumdi du …

zaterdag 21 januari 2012 / 14.30
FOYER STADSSCHOUWBURG (zie p. 31)
—
Les Timbres (het voormalige Estampes):
Yoko Kawakubo: viool
Myriam Rignol: viola da gamba
Julien Wolfs: klavecimbel
—
Johann Sebastian Bach
Sonate in G, voor viool en basso continuo,
BWV1021 (1732-35)
- Adagio
- Vivace
- Largo
- Presto
Johann Sebastian Bach
Sonate in D, voor viola da gamba en klavecimbel,
BWV1028 (vóór 1741)
- [Adagio]
- [Allegro]
- Andante
- Allegro
Johann Sebastian Bach
Prelude en fuga in d, voor klavecimbel, BWV875
uit Das wohltemperierte Clavier II (ca.1740)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate in G, voor viola da gamba en klavecimbel,
BWV1027 (vóór 1741)
- Adagio
- Allegro ma non tanto
- Andante
- Allegro moderato

familievoorstelling
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Café Zimmermann

kamer
muziek

Solo en samenspel in Bachs kamermuziek
Bach schreef naast de bekende zes sonates en
partita’s voor viool solo en de zes suites voor
cello solo nog een aantal bijzonder boeiende
composities voor solo-instrument en basso
continuo of klavecimbel, zoals de sonates voor
viool en viola da gamba. De Sonate in G voor
viool en basso continuo (BWV1021) is een
typisch voorbeeld van een Italiaanse sonate
waarbij de baspartij een ondersteunende rol
speelt als fundament voor een dominante
viool. Totaal anders is de Sonate in G voor
viola da gamba en klavecimbel (BWV1027),
een bewerking van BWV1039, een sonate
voor twee fluiten en basso continuo. De eerste
fluitpartij plantte Bach over op de gamba en de
tweede transponeerde hij naar de rechterhand
van het klavier, waardoor het klavecimbel en de
gamba gelijkwaardige partners worden. Op die
manier ontstaat er tussen beide instrumenten
een constante contrapuntische dialoog. Typisch
voor beide werken is de ritmische vitaliteit
in de snelle delen en de melodisch-lyrische
ontplooiing in de trage bewegingen.
De fusie van improvisatorische virtuositeit,
artistiek meesterschap en dramatische
spanning is het waarmerk van vele preludes
en fuga’s uit de twee delen van Das
wohltemperierte Clavier (BWV846-893),
de ongeëvenaarde encyclopedie van de
klavecimbelliteratuur uit de eerste helft van
de 18e eeuw. Prelude en fuga in d (BWV875)
uit het tweede deel zijn meesterlijke staaltjes
van Bachs genie waarbij kunstvaardigheid
en emotie elkaar bevruchten en gelden als
evenwaardige partners en stimulansen.
Ignace Bossuyt
in samenwerking met Cultuurcentrum Brugge
Voor deze Double bill wordt het publiek in twee groepen
verdeeld. De beginlocatie van uw traject staat vermeld op
uw ticket. Van daaruit wordt u verder begeleid.

Double bill: Albert Quesada
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Solos Bach & Gould

zaterdag 21 januari 2012 / 14.30
BIEKORF (zie p. 31)
—
Albert Quesada: choreografie
Federica Porello, Mireia de Querol,
Petra Söör: bewerking en creatie
Albert Quesada & Petra Söör: uitvoering
—
Uittreksels uit Glenn Goulds opname (1955)
van Bachs Goldbergvariaties en fragmenten uit
een interview met Gould.

Solos Bach & Gould
Danser en choreograaf Albert Quesada
liet zich enkele jaren geleden al opmerken
tijdens zijn afstudeerproject aan P.A.R.T.S.,
de dansopleiding van Anne Teresa De
Keersmaeker. Meteen daarna startte hij een
soloproject op rond de Goldbergvariaties van
Johann Sebastian Bach. Hij ontwikkelde een
choreografie in nauwe samenhang met de
soundtrack: opnames van de Goldbergvariaties
door Glenn Gould en diens eigen commentaar
daarop over zijn manier van spelen. Die directe
interactie mondde uit in een bijzondere solo.
In 2009 herwerkte Quesada deze Solo on
Bach & Glenn. Hij leerde twee andere dansers
de choreografie aan, die op hun beurt hun
eigen interpretatie gaven aan het werk. De
duovoorstelling Solos Bach & Gould brengt
deze twee verschillende choreografische visies
op Goulds Goldbergvariaties samen in één
voorstelling.

in samenwerking met Cultuurcentrum Brugge
dans

Voor deze Double bill wordt het publiek in twee groepen
verdeeld. De beginlocatie van uw traject staat vermeld op
uw ticket. Van daaruit wordt u verder begeleid.

Solos Bach & Gould

Steven Isserlis & Connie Shih
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Britten & Shostakovich

zaterdag 21 januari 2012 / 17.30
KAMERMUZIEKZAAL

De cello als solist bij Britten en Shostakovich
Twee exponenten van het neoclassicisme

—

Tussen 1964 en 1971 componeerde Benjamin
Britten drie suites voor cello solo, het resultaat
van zijn kennismaking met de beroemde
Russische cellist Mstislav Rostropovich. Dmitry
Shostakovich stelde beiden in 1960 aan elkaar
voor. Na een uitvoering door Rostropovich
van Bachs suites voor cello solo, schreef
Britten in 1971 voor hem zijn Derde suite
voor cello solo, opus 87. Zoals de laatbarokke
suite bestaat dit werk uit een veelheid van
contrasterende bewegingen, waarin Britten de
meest diverse genres, stijlen, speeltechnieken
en emotionele uitdrukkingswijzen tot een
fascinerend geheel samensmeedt. Het
melodisch materiaal van de negen korte
delen, die zonder onderbreking in elkaar
overgaan, put Britten uit drie Russische
volksliederen en uit het Russisch-orthodoxe
requiem, waarvan de melodieën pas in het
laatste deel in hun oorspronkelijke gedaante
verschijnen. Bij de tempi en expressieve
aanduidingen voegt Britten een verwijzing
naar een genre, een stijl, een vorm of een
textuur: zoals marcia (een dans), canto en
barcarola (Venetiaans gondellied), recitativo en
fuga, passacaglia, dialogo en motu perpetuo.
Hierbij refereert hij vooral aan Bach en aan de
laatbarok, zoals in het recitativo, dat verwijst
naar de cantate en de opera, naar de fuga
(uiteraard een van Bachs specialiteiten) en
naar de passacaglia (een variatiereeks op een
korte, steeds herhaalde basformule, een genre
waaraan Bach eveneens een bijdrage leverde).
Het inleidende lento (introduzione) herinnert
aan het barokke, improvisatorische preludium.
Het resultaat is een meesterlijk staaltje van
neoklassieke kunst, een richting die zich liet
(en laat) inspireren door vroegere perioden uit
de West-Europese muziek, maar er toch een
persoonlijke toets aan geeft.

Steven Isserlis: cello
Connie Shih: piano
—
Benjamin Britten (1913-1976)
Suite nr. 3 voor cello solo, opus 87 (1971)
- Introduzione: Lento
- Marcia: Allegro
- Canto: Con moto
- Barcarola: Lento
- Dialogo: Allegretto
- Fuga: Andante espressivo
- Recitativo: Fantastico
- Moto perpetuo: Presto
- Passacaglia: Lento solenne [Mournful Song
(Under the Little Apple-Tree) – Autumn –
Street-Song (The Grey Eagle) – Grant Repose
Together with the Saints]
Dmitry Shostakovich (1906-1975)
Sonate voor cello en piano in d, opus 40 (1934)
- Allegro non troppo
- Allegro
- Largo
- Allegro

kamer
muziek

Ook Dmitry Shostakovich mag beschouwd
worden als een typische vertegenwoordiger
van het neoclassicisme, al dan niet
gedwongen door het Sovjetregime. Zijn
oeuvre bevat bijzonder originele en direct
herkenbare trekjes die hem tot een van
de meest intrigerende componisten van
de 20e eeuw maken. Hoogtepunten in
zijn oeuvre zijn zijn vijftien symfonieën en
evenveel strijkkwartetten, de twee ‘klassiekromantische’ genres bij uitstek. Tot zijn
kamermuziek behoort een vroege Sonate voor
cello en piano, opus 40 uit 1934, geschreven
omwille van de toenemende kritiek door
het regime op de ‘moderne’ muziek en de
eis naar een ‘zuivere muzikale taal’. Het valt
te betwisten of Shostakovich’ sonate aan
deze eis voldoet, maar in elk geval is het een
enthousiasmerend stuk muziek dat niemand
onberoerd laat. Het overwegend lyrische,
snelle eerste deel (Allegro non troppo)
eindigt verrassend in een verstild, langzaam
slot (Largo). Het pittige tweede deel, een
scherzo (Allegro), wordt gekenmerkt door
een stuwende ritmiek, met de typische
onverwachte uitwijkingen naar andere
tonaliteiten, een karakteristiek trekje van
Shostakovich’ neoclassicisme. Na een donker,
introspectief langzaam deel (Largo) eindigt
de sonate met een briljante, quasi-luchtige
rondofinale (Allegro), waarin Shostakovich’
naar ironie neigende muzikale taal de kop
opsteekt. Dit zou een waarmerk worden voor
heel wat van zijn latere muziek.
Ignace Bossuyt

Dmitry Shostakovich en Benjamin Britten

Ensemble Zefiro & Alfredo Bernardini
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De Dresden-context

zaterdag 21 januari 2012 / 20.00
CONCERTZAAL
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt
—
Ensemble Zefiro:
Alfredo Bernardini: hobo en artistieke leiding
Paolo Grazzi, Emiliano Rodolfi: hobo
Alberto Grazzi: fagot
Cecilia Bernardini, Renata Spotti, Ulrike
Fischer, Hedwig Raffeiner, Monika Toth,
Alessandro Di Vona: viool
Teresa Ceccato: altviool
Gaetano Nasillo: cello
Paolo Zuccheri: contrabas
Takashi Watanabe: klavecimbel
—
Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
Hipocondrie a 7 in A, voor twee hobo’s, fagot,
strijkers en basso continuo, ZWV187 (1723)
- [Lentement]
- Allegro
- Lentement
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto in F, voor hobo, strijkers en basso
continuo, RV455
- [Allegro]
- Grave
- Allegro
(hobo solo: Paolo Grazzi)

orkestraal

Johann Friedrich Fasch (1688-1758)
Ouverture in g, voor drie hobo’s, fagot, strijkers
en basso continuo, FWV K:g2
- Ouverture
- Aria largo
- Jardiniers
- Aria largo
- Aria allegro
- Gavotte
- Menuet
— pauze —
Johann Georg Pisendel (1687-1755)
Concerto in D, voor viool solo, twee hobo’s,
fagot, strijkers en basso continuo
- Vivace – Largo – Vivace
- Andante
- Allegro
(viool solo: Cecilia Bernardini)
Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Ouverture in Bes, voor drie hobo’s, fagot, strijkers en basso continuo, TWV55 B:10 (1736)
- Ouverture
- Rondeau
- Air un peu viste
- Hornepipe
- Menuets
- Bourrée
- Plainte
- Combattans
- Passepieds

Barokconcerti in casa di Carlo Goldini. Anoniem schilderij uit de 18e eeuw (Venetië)
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Maude Gratton
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Bach en zonen
Instrumentale pracht aan het hof van Dresden
ten tijde van Bach
Onder de keurvorsten Friedrich August I en
II kende het muziekleven in Dresden een
benijdenswaardige bloei. Het hof beschikte
over een uitgelezen schare instrumentale
solisten en componisten, zoals Johann Georg
Pisendel, Jan Dismas Zelenka en Johann David
Heinichen. Musici van buiten Dresden waren
er geregeld te gast of schreven composities
voor het ensemble van de keurvorst, zoals
Johann Friedrich Fasch. Er waren vooral
vriendschappelijke contacten met Antonio
Vivaldi in Venetië, bij wie Heinichen en Pisendel
in de leer gingen. De muziekbibliotheek was
voorzien van de meest recente werken, waarbij
de modernste trends werden gevolgd, vooral
op basis van twee culturele invloeden: de
Franse en de Italiaanse. In de instrumentale
muziek vertegenwoordigen twee hoofdgenres
deze algemene Europese tendens: de
orkestsuite, geïnspireerd door het Franse ballet
en de opera, en het concerto naar vivaldiaans
model.
De orkestsuite begint met een Franse
ouverture, die inzet met een marsachtig
gedeelte, gevolgd door een snel, qua textuur
complexer en uitgebreider middenstuk.
Aan het slot keert het marsritme vaak terug.
Daarna volgen een aantal gestileerde dansen
en meer lyrische ‘galanterieën’, die vaak
bizarre, programmatische titels kregen.
Zelenka’s merkwaardige zevenstemmige
Hipocondrie a 7 in A is mogelijk de muzikale
neerslag van zijn zwaarmoedigheid, al is de
aanleiding onbekend. Dit werk bestaat in feite
alleen uit een Franse ouverture. In het snelle
middendeel demonstreert hij zijn – tijdens zijn
leven al – geroemde vaardigheid op het vlak
van het contrapunt. Fasch en Telemann zijn
twee ideale exponenten van de meerdelige

laat-barokke suite, steeds verrassend door de
vaak grillige opeenvolging van contrasterende
delen. De spontane musiceervreugde spat uit
elke bladzijde van hun aanstekelijke suites. Bij
Fasch wisselen in de Suite in g, na de Franse
ouverture, dansen als gavotte en menuet af
met drie als Aria betitelde delen, die zowel
lyrisch-zangerig als dansant zijn, en met het
pittige deel Jardiniers (zich amuserende
tuinmannen). Drie hobo’s dialogeren constant
met de strijkersgroep. Ook Telemann schrijft
drie hobo’s (plus een fagot) voor in zijn Suite in
Bes, waarin de genres van suite en concerto in
elkaar vloeien. Telemann is een meester in de
fusie van Franse, Italiaanse en volkse stijlen en
genres. Typisch Frans zijn ‘dansen’ als Rondeau,
Menuets, Bourrée en Passepieds, evenals de
Plainte (klacht), een instrumentaal lamento. De
Hornepipe is een Engelse dans, die Telemann
kruidt met trekjes die verwijzen naar de Poolse
volksmuziek. Italiaans van factuur is de lyrische
Air en het ritmisch opzwepende, vivaldiaanse
Combattans (‘strijders’).
Vivaldi’s Hoboconcerto in F (RV455) is een
modelvoorbeeld van het vivaldiaanse concerto.
Tussen twee snelle hoekdelen, waarin
tuttipassages afwisselen met soli voor de
hobo, staat een zangerig middendeel waarin
de hobo de gelegenheid krijgt zijn lyrische
kwaliteiten te demonstreren. Het Concerto in
D voor viool solo, twee hobo’s, fagot, strijkers
en basso continuo van Johann Georg Pisendel,
is een pareltje. Het vivaldiaanse concerto
stond model, maar Pisendel weet er een sterke
persoonlijk toets aan te geven. Prachtig is
bijvoorbeeld het verstilde moment waar de
soloviool haar intrede doet.

zaterdag 21 januari 2012 / 22.30
KAMERMUZIEKZAAL
—
Maude Gratton: klavichord
—
Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)
Polonaise in f (ca.1765)
Wilhelm Friedemann Bach
Fuga in d (ca.1774-78)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Chromatische Fantasie en fuga in d, BWV903
(vóór 1723)
Johann Sebastian Bach
Allegro nach der Violinsonate in d,
BWV1003/964
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Freie Fantasie für Klavier
Wilhelm Friedemann Bach
Uit Sonata VI
- Adagio
- Presto
Wilhelm Friedemann Bach
Polonaise in g (ca.1765)
Carl Philipp Emanuel Bach
Rondo Abschied vom Silbermannschen Claviere
(1781)

Ignace Bossuyt

De familie Bach aan het klavichord
Bij de familie Bach stond het klavier
ononderbroken opgesteld ‘met open vizier’.
Bachs twee oudste zonen, Wilhelm Friedemann
en Carl Philipp Emanuel, werden van jongs
af aan ingewijd in het bespelen van orgel,
klavecimbel en klavichord. Het klavichord was
toentertijd een typisch huisinstrument, dat
subtiele dynamische en expressieve nuances
toeliet. Ideaal dus voor de retorische aanpak
van de componisten uit de barok. Improviseren
behoorde tot de dagelijkse praktijk. Die vond
haar compositorische neerslag in een genre als
de fantasie, waarin de componist-uitvoerder
zich vrij kon uitleven, zowel in virtuoos
vertoon als in melodische en harmonische
finesses, onvoorspelbaar en verrassend.
Meer gestructureerd waren de sonate, een
meerdelige compositie in contrasterende
tempi, en uiteraard de fuga, het meesterstuk
van het contrapuntische vernuft. Ook dansen
behoorden tot het vaste repertoire. De aanpak
was zeer verschillend, van eenvoudige, nog
aan de praktische uitvoering gerelateerde
dansen (zoals vaak in menuetten), tot extreem
gestileerde, artistiek hoogstaande composities,
zoals de polonaises van Wilhelm Friedemann.
Het zijn meesterwerken van een eigenzinnige
componist, die onmogelijk eenduidig te
interpreteren is. Wilhelm Friedemann was zoals
het de uitzonderlijk getalenteerde zoon van
een genie paste, constant op zoek naar zijn
eigenheid, nu eens bewust aanknopend bij
de traditie (zoals in de fuga), dan weer volop
in de ban van het experiment (zoals in de
polonaises).
Ignace Bossuyt

kamer
muziek

Calefax
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Bach & Hindemith
zondag 22 januari 2012 / 15.30
CONCERTZAAL
—
Calefax:
Oliver Boekhoorn: hobo, oboe d’amore
Ivar Berix: klarinet
Raaf Hekkema: altsaxofoon, sopraansaxofoon
Jelte Althuis: basklarinet, bassethoorn
Alban Wesly: fagot
—

Paul Hindemith (1895-1963)
Ludus tonalis (1942, arr. Raaf Hekkema):
- Praeludium
- Fuga prima in C: Lento
- Interludium: Moderato con energia
- Fuga quinta in E: Vivace
- Interludium: Moderato
- Fuga sexta in Es: Vivace
- Interludium: Marcia
- Interludium: Molto tranquillo
- Fuga decima in Des: Con forza
- Fuga nona in Bes: Moderato, scherzando
- Interludium: Allegro molto

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Das wohltemperierte Clavier, BWV846-893
(1722):
- Prelude en fuga nr. 7 in Es
(arr. Jelte Althuis)
- Prelude en fuga nr. 12 in f
(arr. Raaf Hekkema)
- Prelude en fuga nr. 4 in cis
(arr. Jelte Althuis)
- Prelude en fuga nr. 22 in bes
(arr. Jelte Althuis)

Paul Hindemith
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Muziek als inzicht en emotie bij Bach en
Hindemith
Als er één componist is bij wie de beheersing
en de demonstratie van muzikaal vakmanschap
primordiaal is, dan is het wel Johann Sebastian
Bach. Componeren is voor Bach letterlijk
‘samen-stellen’: orde stichten in de wereld van
klanken. De compositieregels waren bindend,
op het eerste gezicht zeer beperkend, maar
in de handen van Bach onuitputtelijk en
stimulerend. Hij houdt ervan alle mogelijkheden
uit te proberen, zowel in de compositie als
totaliteit, als in het kleinste detail. Als totaliteit
is het eerste deel van Das wohltemperierte
Clavier (BWV846-893) een monumentale
constructie in 48 delen. De toegang tot dit
werk vergt dan ook van de luisteraar een
inlevingsvermogen dat het louter ‘over zich
heen laten gaan’ van de muziek overstijgt.
In de twee genres van prelude en fuga
combineert Bach twee extremen: de prelude
was oorspronkelijk een improvisatievorm, vrij
van strikte regels; de fuga daarentegen bevat
een strak opgebouwde structuur volgens
welbepaalde principes. Vrijheid tegenover wet.
Maar geen vrijheid zonder beperking – en geen
wet zonder vrijheid. Ook sommige preludes
klinken als streng georganiseerde composities
en sommige fuga’s zijn speels en wars van
geleerde technieken. De kern van de fuga is
de herhaling van één muzikale idee die alle
stemmen doorloopt en door tegenstemmen
telkens anders wordt belicht. De prelude en de
fuga hebben elk hun eigen karakter en dus ook
telkens een verschillende emotionele impact
op de luisteraar. Sommige preludes zijn op
melodische ontplooiing gericht (nr. 4),
in andere komen zowel improvisatie als
contrapunt aan bod (nr. 7), met dialogerende
stemmen (nr. 12) of gebaseerd op een enkel,
telkens weer anders uitgesponnen motiefje
(nr. 22). Even gevarieerd zijn de fuga’s: strenge,

orgelachtige fuga’s (nr. 4 en 22), ritmisch
geprofileerde, eerder speelse fuga’s (nr. 7) en
extreem spanningsvolle fuga’s op chromatische
thema’s (nr. 12).
Het hoeft niet te verbazen dat dit monumentale
meesterwerk latere componisten heeft
geïnspireerd. In de 20e eeuw zijn dat vooral
Dmitry Shostakovich en Paul Hindemith
geweest. De muzikale kameleon Hindemith, die
alle denkbare genres beoefende, componeerde
in 1942 een cyclus preludia (en interludia) en
fuga’s, Ludus tonalis, gemodelleerd naar Bachs
cyclus, als een didactische demonstratie van de
geldigheid van de traditioneel overgeleverde
vormen in een modern idioom. Hij demonstreert
op even exemplarische wijze de onuitputtelijke
mogelijkheden van de vrije en de strenge
vormen, nu eens rustig-bespiegelend (fuga’s 1
en 6) of lyrisch (fuga 10 ‘grazioso’), dan weer
pittig-ritmisch (fuga’s 5 en 9), toccata-achtig
(interludium na fuga 1) of verwijzend naar de
mars (interludium na fuga 6).
De gevoelens die Bachs Das wohltemperierte
Clavier en Hindemiths Ludus tonalis oproepen,
zijn te omschrijven als ‘intellectuele emotie’, het
genoegen dat de luisteraar beleeft wanneer
hij begrijpt wat Bach en Hindemith hebben
gerealiseerd. Eindeloos gevarieerd en toch
hecht samenhangend, ontworpen met de
intentie alle compositorische troeven uit te
spelen – maar ook met gevoel voor datgene wat
ons denken overstijgt, wat onuitspreekbaar en
onbenoembaar is, wat ons letterlijk aangrijpt …
Ignace Bossuyt

Amandine Beyer
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Sonate & Partita’s

zondag 22 januari 2012 / 17.00
KAMERMUZIEKZAAL
—
Amandine Beyer: viool
—
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata nr. 1 in g, BWV1001 (1720)
- Adagio
- Fuga (allegro)
- Siciliano
- Presto

Johann Sebastian Bach
Partita nr. 3 in E, BWV1006 (1720)
- Preludio
- Loure
- Gavotte en rondeau
- Menuet I
- Menuet II
- Bourrée
- Gigue
Johann Sebastian Bach
Partita nr. 2 in d, BWV1004 (1720)
- Allemanda
- Corrente
- Sarabanda
- Giga
- Ciaccona

Collegium Vocale Gent & Philippe Herreweghe
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Cantates
Bach tast de grenzen af
De muziek van Bach is grensoverschrijdend:
meer dan wie ook tast hij de technische
en expressieve mogelijkheden van de
instrumenten af. Technische hoogstandjes
en extreme eisen aan de solist gaan steeds
gepaard met een ongeëvenaarde zin voor
expressiviteit. Grensverleggend zijn ook de
zes solowerken voor viool, drie partita’s en
drie sonates (BWV1001-1006). Sonate nr. 1
in g bestaat naar Italiaans model uit vier
delen, met contrasterend tempo en stijl. Het
glansstuk is de complexe fuga in het tweede
deel. In Partita nr. 2 in d voegt Bach bij de
vier ‘klassieke’ dansen een chaconne, die het
concept, de techniek, de expressie en de
omvang van de overige dansen overstijgt.
De chaconne bestaat uit een reeks van
variaties op een fundament van vier noten,
een dalende kwart, een ware uitdaging voor
het demonstreren van de schier onbegrensde
mogelijkheden die dit extreem eenvoudig
melodisch-harmonisch stramien telkens weer
lijkt te bieden. De dansen bevatten geen
echte dansmuziek meer, al grijpen ze wel terug
op praktische voorbeelden. Partita nr. 3 in E
bestaat uit zeven contrasterende delen, elk met
een eigen karakter. Na een adembenemende
Preludio met een eindeloos doorlopend
‘perpetuum mobile’ volgen vijf dansdelen: een
eerder introverte Loure, een luchtige Gavotte
en rondeau, een deel met twee dansante,
maar technisch complexe Menuetten, een
opzwepende Bourrée en, als climax, een snelle,
eenstemmige Gigue. Prachtige voorbeelden
van gesublimeerde dansen!

zondag 22 januari 2012 / 20.00
CONCERTZAAL
19.15 Inleiding door Ignace Bossuyt

De cantates van Bach: indringende
emotionaliteit ingebed
in artistiek meesterschap

—

Op 30 mei 1723 werd Bach in Leipzig
aangesteld tot Thomascantor en director
chori musici (koorleider). Tot zijn prioritaire
opdrachten behoorden de compositie en de
uitvoering van een cantate tijdens de liturgie
op zondagen en op grote kerkelijke feesten.
Tijdens zijn eerste vijf ambtsjaren heeft hij
zich zeer plichtbewust van die taak gekweten.
De cantate, het muzikale hoogtepunt van
de liturgische dienst in het verlengde van
de preek, was een compositie van 15 à 20
minuten voor een wisselende bezetting,
doorgaans voor meerdere solisten, koor en
een instrumentaal ensemble van strijkers,
blazers en basso continuo. Bach volgde
de trend van de moderne concerterende
muziek, geïnspireerd door de eigentijdse
Italiaanse opera en het concerto, met
recitatieven, aria’s en een essentiële rol voor
het ensemble. Dit resulteerde bij Bach in zijn
typische contrapuntische schrijfwijze, waarbij
alle partijen een zelfstandige rol toebedeeld
kregen en in constante dialoog met elkaar
waren. De teksten van de cantates bestonden
hoofdzakelijk uit vrije commentaren op de
evangelielezing, soms met Bijbelcitaten.
Zij werden aangevuld met toepasselijke
koralen, het rijke repertoire van protestantse
gemeenschapsliederen, waaruit Bach
gretig putte. Heel wat cantates volgen een
stereotiepe opbouw, vaak een zesdelig patroon
met twee recitatieven en twee aria’s, omkranst
door een koor bij de inzet en een koraal aan
het slot:

Collegium Vocale Gent: koor en orkest,
zie p. 27
Philippe Herreweghe: dirigent
Hana Blažíková: sopraan
Damien Guillon: altus
Thomas Hobbs: tenor
Peter Kooij: bas
—

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Herr, gehe nicht ins Gericht, cantate BWV105
(1723)
Johann Sebastian Bach
Schauet doch und sehet, cantate BWV46 (1723)
— pauze —

Johann Sebastian Bach
Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe, cantate
BWV25 (1723)
Johann Sebastian Bach
Warum betrübst du dich, mein Herz?, cantate
BWV138 (1723)

Ignace Bossuyt
koor
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Uit de eerste maanden van Bachs aanstelling
in 1723 dateren de cantates Herr, gehe nicht
ins Gericht (BWV105), Schauet doch und sehet
(BWV46), Es ist nichts Gesundes an meinem
Leben (BWV25) en Warum betrübst du dich,
mein Herz? (BWV138). De eerste drie volgen
het zesdelige schema, de laatste cantate
heeft een complexere structuur. In het eerste
en derde deel van die cantate past Bach zijn
geliefde combinatieprincipe toe, waarbij
hij de uiteenlopende genres van koraal en
accompagnatorecitatief (recitatief ondersteund
door meerdere zelfstandige instrumenten of
soms zelfs het volledige orkest, red.) versmelt.
Het gevarieerde schema bevat slechts een aria
en is als volgt samen te vatten:
koraal +
koraal +
recitatief recitatief recitatief recitatief aria recitatief

koraal

In de cantate Herr, gehe nicht ins Gericht gaat
de tekstdichter in op een gedachte uit de
parabel van de onrechtvaardige rentmeester:
tegen Gods oordeel zijn wij, zondaars,
niet opgewassen, alleen Christus kan ons
verlossen. Aansluitend bij Jezus’ voorspelling
van de vernietiging van de tempel van
Jeruzalem waarschuwt de cantate Schauet
doch und sehet in plastische bewoordingen
voor het schrikwekkende oordeel van de
onboetvaardige zondaars. De vromen zullen
echter dankzij Jezus redding vinden. Voor de
cantate Es ist nichts Gesundes inspireerde de
genezing van tien melaatsen de librettist tot
een in barokke beeldspraak gehulde reflectie
over de mens, die sinds de zondeval van
Adam als in een ‘hospitaal’ verblijft. De zieke
zondaar kan alleen door Jezus weer gezond
worden. ‘Wees niet kleingelovig, maar streef
naar het Rijk Gods’: deze gedachte uit de
Bergrede ligt aan de basis van de cantate
Warum betrübst du dich.

Zoals vaak evolueren deze cantates vanuit
een bedrukte sfeer (de zondigheid van de
mens) naar een positieve ontknoping (Jezus
als de redder). Dit wordt muzikaal vertaald
in de overgang van langzame naar snelle
tempi, van onregelmatige frasering naar meer
symmetrische, vaak dansante melodieën in
de aria’s. Onvergetelijk zijn de instrumentale
partijen die de vocale solisten bijkleuren
en interpreteren, zoals de klagende hobo
en de illustratieve strijkerstremoli in de aria
‘Wie zittern und wanken’ (in BWV105). In
de bevrijdende aria ‘Kann ich nur Jesum mir
zu Freude machen’ wijkt de klacht voor een
vreugdezang, met uitbundige versieringen in
de soloviool.
De inleidende koren zijn vaak emotioneel
verpletterende stukken, zoals het indringende
klaaglied Schauet doch und sehet in BWV46.
In dit werk is de instrumentatie bijzonder
kleurrijk, met blokfluiten, hobo’s en trompet
(als symbool van Gods heerlijkheid in de aria
‘Dein Wetter zog’). Even indrukwekkend is
het beginkoor van de cantate Es ist nichts
Gesundes, alweer een klaaglied. In de
cantate Warum betrübst du dich, mein Herz?
is de koraalmelodie als eenheidselement
alomtegenwoordig. Opvallend is de aandacht
die Bach besteedt aan het slotkoraal, dat
alleen maar in de cantate BWV25 is opgevat
als een eenvoudige homofone koorzetting.
In de andere cantates schakelt hij het
instrumentale ensemble in als interpreterende
partner. Routine en gemakzucht zijn termen
die in Bachs vocabularium niet voorkomen.

Collegium Vocale Gent
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Koor

Orkest

sopraan
Zsuzsi Tóth
Dominique Verkinderen
Aleksandra Lewandowska*
Zoe Brown*

concertmeester
Christine Busch

alt
Cécile Pilorger
Alexander Schneider
Beat Duddeck*
tenor
Malcolm Bennett
David Hernández*
José Pizarro
bas
Matthias Lutze
Robert van der Vinne*
Bart Vandewege

eerste viool
Baptiste Lopez
Dietlind Mayer
tweede viool
Caroline Bayet
Adrian Chamorro°
Isabelle Farr*
Michiyo Kondo
altviool
Paul De Clerck
Kaat De Cock
cello
Ageet Zweistra
Harm-Jan Schwitters
contrabas
Miriam Shalinsky
orgel
Maude Gratton
fluit
Patrick Beuckels*
Amélie Michel*

hobo
Marcel Ponseele
Taka Kitazato
Rafael Palacios*
fagot
Julien Debordes
Carles Cristobal*
trompet
Alain De Rudder (& corno
da tirarsi)
Luc Van Gorp*
Steven Verhaert*
cornetto
Bruce Dickey°
trombone
Claire McIntyre°
Simen Van Mechelen°
Joost Swinkels°
hoorn
Teunis van der Zwart*
pauken
Peppie Wiersma*

blokfluit
Bart Coen°
Koen Dieltiens°
Jan Van Hoecke°

Ignace Bossuyt

* enkel openingsconcert
° enkel slotconcert

Biografieën
Het Collegium Vocale Gent (BE) werd in
1970 opgericht op initiatief van Philippe
Herreweghe. Het was een van de eerste
ensembles die de nieuwe inzichten over de
uitvoering van barokmuziek toepasten op
de vocale muziek. Voor elk project verzamelt
het Collegium Vocale Gent de optimale
bezetting, waardoor het een breed repertoire
kan uitvoeren van renaissancepolyfonie tot
hedendaagse muziek. Barokmuziek, meer
bepaald het oeuvre van J.S. Bach, staat centraal
in de concertkalender van het ensemble.
Ondertussen bracht Collegium Vocale zo’n
65 opnames voort met renaissancepolyfonie,
barokmuziek, klassieke en romantische oratoria
en hedendaagse muziek. Het ensemble en zijn
dirigent zijn de centrale gasten op de jaarlijkse
Bach Academie Brugge.
Philippe Herreweghe (BE) profileerde zich
met het Collegium Vocale Gent, La Chapelle
Royale en het Ensemble Vocal Européen als
specialist van renaissance- en barokmuziek. Zijn
levendige, diepgaande en retorische aanpak
van dit repertoire wordt alom geprezen.
Met het Orchestre des Champs-Elysées legt
hij zich sinds 1991 ook toe op het klassieke
en romantische repertoire. Sinds 1997 is hij
muziekdirecteur van deFilharmonie, met een
focus op een verfrissende lezing van (pre)romantische muziek. Recent richtte Philippe
Herreweghe het platenlabel ‘φ’ (‘phi’) op, dat
de exclusiviteit zal hebben op de opnames van
het Collegium Vocale Gent en het Orchestre
des Champs-Elysées. In 2010 ontving de
dirigent de prestigieuze Bachmedaille van de
stad Leipzig.
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Ignace Bossuyt (BE) is bijzonder professor
emeritus van de onderzoekseenheid
musicologie van de K.U.Leuven. Zijn onderzoek
is vooral gericht op de polyfonie uit de
renaissance. Hij publiceert ook geregeld voor
een ruimer publiek. Recent verschenen twee
boeken van zijn hand: Van noten en tonen.
Wegwijs in muzikale begrippen (Davidsfonds)
en De Goldbergvariaties van J.S. Bach
(Universitaire Pers).
Alfredo Bernardini (IT) specialiseerde zich
in de barokhobo aan het conservatorium
van Den Haag. Inmiddels speelde hij
wereldwijd concerten in het gezelschap van
vooraanstaande barokensembles als Hespèrion
XXI en Bach Collegium Japan, en is hij te horen
op een 100-tal cd-opnames. Daarnaast is hij
docent barokhobo aan de conservatoria van
Amsterdam en Barcelona.
Amandine Beyer (FR) volgde een groot deel
van haar studies viool aan de Schola Cantorum
Basiliensis, waar ze sedert dit jaar ook zelf
viool doceert. Ze speelt als soliste vaak samen
met gereputeerde orkesten als Le Concert
Français en Les Cornets Noirs. Met haar nieuwe
ensemble Gli Incogniti maakte ze opnames van
muziek van onder meer J.S. Bach en Vivaldi.
De sopraan Hana Blažiková (CZ) is
gespecialiseerd in de interpretatie van muziek
uit de middeleeuwen, de renaissance en de
barok. Ze zingt op internationaal niveau samen
met orkesten en ensembles als Collegium
Vocale Gent en Bach Collegium Japan.
Geregeld geeft ze recitals waarbij ze zichzelf
begeleidt op de harp.
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Calefax (NL) is met zijn unieke bezetting
van rietinstrumenten een veelgevraagde
verschijning op uiteenlopende podia in
Nederland en ver daarbuiten. Het rietkwintet
won diverse grote Nederlandse prijzen en
bracht inmiddels al zestien cd’s uit, die zonder
uitzondering door de internationale pers op
gejuich werden onthaald.
Dimos de Beun (BE) is leraar blokfluit en
samenspel aan het conservatorium te Brugge,
waar hij op negenjarige leeftijd bij blokfluitist
Tomma Wessel zijn muzikale loopbaan begon.
Naast blokfluit studeerde de Beun ook
klavecimbel aan de conservatoria van Brussel
en Antwerpen. Voorts volgde hij orgel bij
Ignace Michiels en Joris Verdin te Brugge.
Als blokfluitist en continuospeler is hij een
veelgevraagde gast bij gerenommeerde
ensembles als La Petite Bande, Huelgas
Ensemble, Vlaams Radio Koor, Collegium
Vocale Gent en B’Rock.
Maude Gratton (FR) studeerde klavecimbel
bij Dominique Ferran en Pierre Hantaï, en
orgel bij Louis Robilliard. Ze won verschillende
prijzen en maakte een eerste cd met muziek
van Wilhelm Friedemann Bach. Sinds 2005 is
ze een van de stichtende leden van het trio
Il Convito en dit jaar richtte ze haar eigen
kamermuziekensemble op, Contre-éclisse.
Damien Guillon (FR) ontwikkelde zijn
uitzonderlijke kwaliteiten als contratenor in
Versailles bij Olivier Schneebeli en aan de
Schola Cantorum Basiliensis bij Andreas Scholl.
Tegelijkertijd onderlegde hij zich in het orgelen klavecimbelspel. Guillons repertoire reikt
van Engelse renaissanceliederen tot barokke
opera’s en oratoria, en sinds kort profileert hij
zich ook als dirigent.

André Henrich (DE) treedt internationaal op
als solist en ensemblespeler op luit, teorbe
en barokgitaar. Hij heeft een voorliefde
voor het Duitse en Franse barokrepertoire
voor luit, maar hij voelt zich net zo thuis in
hedendaagse composities. Henrich werkte
samen met gerenommeerde ensembles als Les
Arts Florissants, Musica Antiqua Köln en Les
Musiciens de Saint-Julien. Daarenboven was hij
al bij meer dan dertig cd-opnames betrokken.
Voordat de tenor Thomas Hobbs (GB) een
opleiding zang volgde aan het Royal College
of Music, studeerde hij geschiedenis aan
het Londense King’s College. Als lid van de
Classical Opera Company zingt hij nu de
belangrijkste rollen in opera’s van Händel tot
Rossini en als concert- en recitalzanger strekt
zijn repertoire zich uit van de Mariavespers van
Monteverdi tot de liederen van Britten.
Johan Huys (BE) studeerde piano, orgel,
muziekgeschiedenis en kamermuziek in Gent.
Hij had een mooie concertcarrière, zowel
solo als in kamermuziekverband (onder meer
met het ensemble Parnassus). Hij doceerde
klavecimbel aan het conservatorium van Gent,
waar hij tussen 1982 en 1996 ook directeur
was. Sinds 1977 is hij voorzitter van de
wedstrijd Musica Antiqua Brugge. Daarnaast is
hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Orpheusinstituut.
De Britse cellist Steven Isserlis (GB) is een
veelgevraagd solist, kamermusicus en
pedagoog. Hij interesseert zich sterk voor
authentieke uitvoeringspraktijk en werkte
samen met dirigenten als Ton Koopman en
Philippe Herreweghe. Tot zijn uitgebreide
discografie behoort onder meer een opname
van het complete cello-oeuvre van J.S. Bach.

30

3

Biekorf
Sint-Jakobsstraat 20

4

Kapel O.L.V. van Blindekens
Kreupelenstraat (zijstraat van de Smedenstraat)

DAMPOORT

RING

EZELPOORT

2
KUIPERSTR
AAT

P Biekorf

P Zilverpand

RAAT

ENST

SMEDENPOORT

T
TRAA

ENAS

DAL

MAG

1

T
AA

RA
AT
ST

TR
R

VE

DIJ

RING

OOST
ME

AN

NSLA

P ‘t Zand

T
RAA

DST

ZAN

ZUID

BURG

ERS

SMED

T
AA

TR

DS

AN

DZ

OR

NO

AT

RA

ST

OG

HO

MARKT

N

VEST
EDEN
N SM
BUITE

4

AT

RA

ST

NT

MU

LD

GE

KRUISPOORT

ES

3

LL
WO

RING

P Rand

VLAMINGSTRAAT

STRAAT

E40 / A17

TIO
STA

Albert Quesada (ES) is actief als performer en
als creator van dansvideo’s die internationaal
worden uitgevoerd. Hij studeerde filosofie
en multimedia in Amsterdam en schoolde
zich nadien bij in de podiumkunsten aan het
P.A.R.T.S. in Brussel en aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Amsterdam. Sinds 2009 danst hij
bij het gezelschap ZOO van Thomas Hauert.

Foyer Stadsschouwburg Brugge
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Organist Leo van Doeselaar (NL) is als
concertmusicus, solist en pedagoog actief
op verschillende festivals voor ‘oude muziek’
in Europa en de Verenigde Staten. Ook
als continuospeler begeleidde hij vele
gereputeerde barokorkesten. Hij werkte
samen met dirigenten als Riccardo Chailly,
Frans Brüggen, Gustav Leonhardt, Philippe
Herreweghe en Ton Koopman.
Ensemble Zefiro (IT) werd in 1989 opgericht
door hoboïsten Alfredo Bernardini en Paolo
Grazzi, en fagottist Alberto Grazzi. Alledrie zijn
zij leden van gerenommeerde barokorkesten
en hebben zij een voorliefde voor authentieke
instrumenten. Zefiro specialiseert zich in
het 18e-eeuwse repertoire en geeft een
prominente plaats aan de blaasinstrumenten.

Ga na het concert met de Avondlijn naar huis.
De avondbussen vertrekken op regelmatige tijdstippen
van o.a. ’t Zand, Markt en Biekorf. Voor info en
dienstregeling: +32 70 22 02 00 of www.delijn.be
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KREUPELENSTRAAT

De 17e en 18e eeuw spelen een hoofdrol
in het muzikale repertoire van sopraan
Dorothee Mields (DE). Haar feilloze techniek
en etherische klank maken haar daarnaast
ook tot een ideale vertolker van hedendaags
repertoire. Mields besteedt veel aandacht aan
het liedrepertoire van de 17e eeuw tot nu,
zoals blijkt uit recente cd-opnames als Love
Songs (Carus, 2010), met liederen van Purcell.

Festivalsponsor

AKOB

Het ensemble Les Timbres (JP-FR-BE) werd
gesticht door drie jonge musici met een
gevarieerde achtergrond: de Japanse violiste
Yoko Kawakubo, de Franse gambiste Myriam
Rignol en de Belgische klavecinist Julien Wolfs.
In 2009 won Les Timbres de eerste prijs en de
prijs voor beste hedendaagse creatie op de
wedstrijd Musica Antiqua in Brugge.

Concertgebouw Brugge
Concertzaal, Kamermuziekzaal en Studio 1
In&Uit Brugge
’t Zand 34, 8000 Brugge

SINT-J

De bas Peter Kooij (NL) begon zijn carrière op
zesjarige leeftijd als solist in een jongenskoor.
Ruim tien jaar later studeerde hij zang aan het
Amsterdamse Sweelinck Conservatorium. Zijn
repertoire omvat muziek van Heinrich Schütz
tot Kurt Weill. Hij nam al meer dan 100 cd’s
op, waaronder de integrale Bach-cantates met
het Bach Collegium Japan onder leiding van
Masaaki Suzuki.

1

EE

Connie Shih (CA) is een van de meest
vooraanstaande Canadese pianisten. Als soliste
en kamermusicus heeft ze concertervaring in ‘s
werelds beroemdste zalen, in het gezelschap
van andere topmusici als Steven Isserlis en
Isabelle Faust. Haar recentste cd bevat de
allereerste opname van de cellosonates van
Carl Reinecke, met cellist Manuel FischerDieskau.

ST

Maja Jantar (BE) is een ‘multilinguale’ en
‘polysonische’ stemkunstenares. Haar werk
omspant de domeinen van performance,
opera, theater, poëzie en visuele kunst. Als
medeoprichter van het ‘polypoëtisch’ collectief
Krikri heeft ze met eigen performances
rondgereisd in Europa en sinds kort ook in de
Verenigde Staten. Ze regisseerde de afgelopen
tien jaar meer dan tien opera’s.
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Iván Fischer © Marco Borggreve

Masaaki Suzuki © Marco Borggreve

vr 02.03.12 / 20.00 / Concertzaal
Budapest Festival Orchestra /
Bach & Bruckner
Iván Fischer en het briljante Budapest Festival
Orchestra combineren moeiteloos Bachs
cantate BWV105 met Bruckners zevende
symfonie. Uit beide werken spreekt eenzelfde
oprecht gevoel voor religie en spiritualiteit. Een
concert van een ongekende schoonheid dat
een van Bachs mooiste stukken samenbrengt
met Bruckners populairste symfonie.

za 02.06.12 / 20.00 / Concertzaal
Magnificat! / Bach Collegium Japan &
Masaaki Suzuki
Hoog bezoek in het Concertgebouw! Masaaki
Suzuki treedt met zijn Bach Collegium Japan
en vijf uitgelezen solisten voor het voetlicht
in enkele kroonjuwelen uit het oeuvre van
Johann Sebastian Bach. Het Magnificat
en de indringende cantates Ich hatte viel
Bekümmernis en Bekennen will ich seiner
Namen blijven onweerstaanbare iconen uit de
barokperiode.

Concertgebouw Servies
Gezellig tafelen voor of na een voorstelling met
een verrassing op vertoon van het concertticket.
Alle info over de tien deelnemende horecazaken
op www.concertgebouw.be/servies

Grensoverschrijdend netwerk voor
klassieke en hedendaags klassieke
muziek
Coverbeeld: © Patrick Tourneboeuf – Tendance Floue / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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